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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ “ΚΕΝΤΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
(ΚΗΦΗ)” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

   Η  Νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  Πρέβεζας μετά την ένταξή της  δομής
“ΚΕΝΤΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  (Κ.Η.Φ.Η)”  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ” στο  Ε.Π. «Ήπειρος» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π Περιφέρειας
Ηπείρου  ,  προγραμματικής περιόδου  2014-2020/  Άξονας  Προτεραιότητας  5  “Ανάπτυξη
Ανθρώπινου  Δυναμικού,  Κοινωνική  ένταξη  και  καταπολέμηση  διακρίσεων  ”/ θεματικός
στόχος (ΘΣ9) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και κάθε
διάκρισης»  και ειδικότερα της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(Ε.Κ.Τ)  στο  πλαίσιο  Εθνικού  Στρατηγικού  Πλαισίου  Αναφοράς  (ΕΣΠΑ)  δράσης  με  τίτλο
“Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ ”

Προσκαλεί

όλους  τους  ενδιαφερόμενους  (ηλικιωμένα  άτομα)  που  επιθυμούν  να  εγγραφούν  στο
πρόγραμμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής για κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν
προκύψει.

Οι  κενές  θέσεις  που  πρόκειται  να  καλυφθούν  είναι  σύνολο  πέντε  (5).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι του Δήμoυ Πρέβεζας 

   Μετά την εξέταση των αιτήσεων και την πλήρωση των  κενών θέσεων στη δομή, θα
δημιουργηθεί και πίνακας επιλαχόντων, με όλους τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους που θα
έχουν δικαίωμα κάλυψης νέας κενής θέσης όταν αυτή προκύψει. 

Δικαιούχοι:

Τις υπηρεσίες του προγράμματος δικαιούνται να λάβουν ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες),
μη  δυνάμενοι  να  αυτοεξυπηρετηθούν  απόλυτα  (κινητικές  δυσκολίες,  άνοια  κτλ.)  και
κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πρέβεζας. Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι
του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας ,δε λαμβάνουν και δεν
προτίθενται να λάβουν υπηρεσίες από άλλη δομή ή πρόγραμμα. Την αίτηση την υποβάλλει ο
φροντιστής του ηλικιωμένου ατόμου.

Στόχος  της δομής είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής
των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων (φροντιστών) στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους,
με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα (άμεσα ωφελούμενος). Η πράξη αποσκοπεί
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό
και κοινωνικό τους περιβάλλον,  στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, στην
αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς
και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Υπηρεσίες 
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Στους  κατάλληλα  διαμορφωμένους  χώρους  του  ΚΗΦΗ  από  το  εξειδικευμένο
προσωπικό, ( 1 Νοσηλευτής, 2 Κοινωνικοί Φροντιστές, 1 Βοηθητικό Προσωπικό )
παρέχονται  στους ωφελούμενους   υπηρεσίες  ημερήσιας  φιλοξενίας, στις  οποίες
περιλαμβάνονται :  νοσηλευτική  φροντίδα ,  φροντίδα  για  την  ικανοποίηση
πρακτικών  αναγκών  διαβίωσης,  ατομική  υγιεινή  ,  προγράμματα  δημιουργικής
απασχόλησης,, στο μέτρο του δυνατού, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων. Στη δομή επίσης παρασκευάζεται  πρωινό και δεκατιανό που
προσφέρεται δωρεάν στους ωφελούμενους . 

Για την εγγραφή υποβάλλονται:
 Αίτηση  συμμετοχής  του  ηλικιωμένου  ή  ατόμου  του  συγγενικού  τους

περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του, η οποία παρέχεται από το
Κ.Η.Φ.Η

 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι
αλλοδαποί  από  τρίτες  χώρες  απαιτείται  και  άδεια  διαμονής  σε  ισχύ.  Εάν  οι  άμεσα
ωφελούμενοι είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

 Γνωμάτευση  Θεράποντος  Ιατρού  σχετικά  με  την  κατάσταση  υγείας  του
ατόμου(πλήρως, μερικώς, ή μη αυτοεξυπηρετούμενος κινητικά-νοητικά – ψυχικά) και
όπου απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής

 Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού (για τα εισοδήματα που
αποκτήθηκαν από 01/01/2017 έως 31/12/2017)

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύμφωνα με την οποία το άτομο

δεν λαμβάνει και δεν προτίθεται να λάβει υπηρεσίες από άλλη δομή.

 Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, το Κ.Η.Φ.Η. θα προβεί στην
επιλογή των ωφελούμενων με βάση τα παρακάτω κριτήρια : 

- Την κατάσταση υγείας
- Το εισόδημα
- Την οικογενειακή κατάσταση

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων η οποία δεν αναφέρεται  ανωτέρω, οι 
ωφελούμενοι δε θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του 
δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των 
εναπομεινάντων κριτηρίων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά από 18/06/2018 έως και 28/06/2018, στη δομή  «Κέντρο
Ημερήσιας  Φροντίδας  Ηλικιωμένων  στο  Δήμο  Πρέβεζας»  κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και
ώρες  (Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.30 π.μ.  έως 14.00  μ.μ.).  Σε  κάθε  περίπτωση το
προσωπικό της δομής είναι διαθέσιμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης.

Στοιχεία επικοινωνίας:
-  ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ τηλ:26823 60615
 - ΚΗΦΗ στο ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
    Διεύθυνση: Πάρκο Νεάπολης -Πρέβεζα 
    Υπεύθυνος: Θεόδωρος Δούβλης, τηλ.: 26820 24682                     
   Το έντυπο της αίτησης και της ανακοίνωσης / πρόσκλησης θα βρίσκονται και στο site του 
Δήμου Πρέβεζας  www  .  dimosprevezas  .  gr  καθώς και στον έντυπο τύπο.                       
                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΣΣΕΡΗΣ               

http://www.dimosprevezas.gr/
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